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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG  

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Số: 76 /KH-LĐLĐ 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày  12 tháng 11 năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

và triển khai học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng 

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc” 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 35/-KH-TU ngày 07/9/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị 

về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Hướng dẫn số 30-HD/BTGTU ngày 06/8/2021 của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn việc học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại 

hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh  về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, 

hạnh phúc”(Sau đây gọi tắt là Chuyên đề toàn khóa), Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ban 

hành Kế hoạch triển khai trong các cấp công đoàn tỉnh Quảng Trị như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức học tập, tuyên truyền Chuyên đề toàn 

khóa và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị nhằm giúp cán bộ, 

đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nhận thức đầy đủ, sâu sắc 

động về những nội dung và giá trị to lớn, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ 

trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng 

và phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương trong sạch, vững mạnh toàn 

diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết 

đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, nghị quyết đại hội công đoàn               

các cấp.  

2. Các cấp công đoàn trong toàn tỉnh tổ chức học tập, xây dựng kế hoạch thực 

hiện Chuyên đề toàn khóa và Kết luận số 01-KL/TW đầy đủ, nghiêm túc. Đồng thời, 

cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; 

tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, tạo bước chuyển biến 

tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, 

nhất là người đứng đầu về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước 

phồn vinh, hạnh phúc. 
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3. Đẩy mạnh việc tuyên truyền nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương 

người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ 

trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa 

sâu rộng trong xã hội. 

II. NỘI DUNG  

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, 

đoàn viên, CNVCLĐ về nội dung, giá trị, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 

01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ 

Đại hội XIII của Đảng  

- Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW,  

ngày 18/8/2021 của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của 

Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” 

trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ bằng các hình thức phù hợp với đặc thù của cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng 03/02, Tháng 

Công nhân (tháng 5), ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), ngày Bác Hồ ra 

đi tìm đường cứu nước (05/6), ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7)... 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa, 

chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về 

“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, 

chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 

nội bộ” và với các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị, của tổ chức 

Công đoàn.  

- Các cấp công đoàn toàn tỉnh đổi mới, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 

truyền quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị. Tuyên truyền về nội dung chuyên đề 

toàn khóa được thực hiện thường xuyên trong sinh hoạt cơ quan, đơn vị, sinh hoạt 

tổ công đoàn, gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm 

vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Tùy theo diễn biến tình hình 

dịch bệnh Covid-19 để có các hình thức tuyên truyền phù hợp; đẩy mạnh việc tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, trang fanpage 

facebook, bản tin nội bộ của cơ quan, đơn vị...  

- Đẩy mạnh tuyên truyền, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước. Trọng tâm là các 

phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong công nhân lao động; 

cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, 

phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong khối trường học; phong trào thi đua “Siết 

chặt kỷ cương, tăng cường y đức và nâng cao nghiệp vụ”, “Đổi mới phong cách, 
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thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” trong ngành 

Y tế; phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” trong cơ quan hành chính sự nghiệp... 

Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiến tiến, tạo động 

lực để CNVCLĐ tích cực tham gia phong trào thi đua. 

2. Tổ chức học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng 

với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  về 

ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” 

2.1. Nội dung 

Học tập, quán triệt Chuyên đề tập trung vào một số nội dung cơ bản sau: 

- Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về 

ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

- Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.  

- Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn 

vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là 

người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.  

2.2. Tài liệu học tập 

- Tài liệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” 

(Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2021 và toàn khóa) do Ban 

Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn và phát hành (Nhà xuất bản Chính trị quốc 

gia Sự thật, Hà Nội, năm 2021). 

- Các cấp công đoàn đưa nội dung Chuyên đề toàn khóa vào nội dung sinh 

hoạt, hội nghị công đoàn từ nay đến năm 2025.  

- Cùng với các tài liệu học tập, các cấp công đoàn có thể sử dụng thêm các tài 

liệu tham khảo trên internet qua phần mềm ứng dụng do Ban Tuyên giáo Trung ương 

biên soạn. 

3. Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập 

- Các cấp công đoàn hoàn thành việc xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận 

số 01-KL/TW, ngày 18/8/2021 của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa trong tháng 

11 năm 2021. Hoàn thành xây dựng kế hoạch hằng năm vào quý VI của năm           

trước đó.  

- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  

thành công việc tự giác, thường xuyên của đoàn viên, người lao động và người đứng 

đầu các cấp công đoàn, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành công đoàn 
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các cấp. Cán bộ chủ chốt các cấp công đoàn phải thực sự nêu gương, tư tưởng vững 

vàng, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo vì lợi ích đoàn 

viên và người lao động.  

- Các cấp công đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc thường xuyên, liên 

tục, lồng ghép kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW và Chuyên đề toàn khóa 

trong việc kiểm tra công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ 6 tháng, năm. Định kỳ 

tổ chức sơ kết việc thực hiện Kế hoạch hàng năm và tổng kết vào năm 2026. 

- Tiếp tục triển khai, thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo Quyết 

định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy 

chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; 

Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận 

Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, 

xây dựng chính quyền, Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/8/2018 của Ban Bí thư khóa 

XII về ‘‘giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và 

Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống người đứng đầu, cán bộ 

chủ chốt và cán bộ đảng viên”. 

- Sau đợt giám sát, các cấp công đoàn cần đánh giá ảnh hưởng tích cực của 

việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến 

CNVCLĐ, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác. Phát hiện, biểu dương, nhân rộng 

những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những điển hình tiến tiến trong học tập và 

làm theo lời Bác. Đồng thời, phê bình, uốn nắn những việc làm hình thức, thiếu 

gương mẫu; đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả trong thời            

gian tới. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên đoàn Lao động tỉnh 

- Ban hành Hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-

KL/TW và Chuyên đề toàn khóa các cấp công đoàn trong tỉnh. 

- Giao Ban Công tác cơ sở chủ trì, phối hợp với Văn phòng, các Ban LĐLĐ 

tỉnh giúp Ban Thường vụ theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, 

đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm, báo cáo Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt 

Nam theo quy định. 

2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn khối trực thuộc trung 

ương trên địa bàn tỉnh 

- Căn cứ nội dung Hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh và cấp ủy cùng cấp xây dựng kế 

hoạch của cấp mình và tổ chức triển khai đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thuộc ngành, 

địa phương, đơn vị mình. 
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- Thường xuyên giới thiệu, nhân rộng những cách làm hay, mô hình điển hình, 

các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gắn với biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình 

trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp Tháng 

Công nhân, kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) hằng năm. 

- Thường xuyên thông tin, báo cáo kết quả triển khai thực hiện trong báo cáo 

tháng, quý. Cuối năm thực hiện báo cáo chuyên đề kết quả thực hiện học tập và làm 

theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Công tác 

cơ sở) trước ngày 15/11 hàng năm. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên 

đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng đất nước 

phồn vinh, hạnh phúc”, đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh nghiêm túc triển khai 

thực hiện đạt kết quả cao./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Thường trực, các ban LĐLĐ tỉnh; 

- CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở; CĐ khối trực thuộc 

 trung ương; 

- Lưu: VT, CTCS. 

TM.BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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